31/03/2011
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα – ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία συστήθηκε για την
εκτέλεση του έργου «∆ιαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.
3614/07 και το Π.∆. 98/96».
Η εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα, αλλά µέσω των επτά εταίρων της, καλύπτει γεωγραφικά όλη τη
χώρα. Τα 200 έµπειρα στελέχη των εταίρων βρίσκονται κοντά στον επιχειρηµατία, τον ενηµερώνουν
για τις επενδυτικές ∆ράσεις του προγράµµατος και τον υποστηρίζουν συνεχώς στην υλοποίηση των
επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται από αυτό.
Επίσης, µέσω ειδικής Σύµβασης που έχει υπογραφεί µε την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών
Ελλάδας, ο ΕΦΕΠΑΕ έχει εξασφαλίσει 220 σηµεία προβολής των ∆ράσεων και υποβολής προτάσεων
από τους υποψηφίους. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν 44 επιµελητήρια και 13 άλλοι φορείς, σε όλη τη
χώρα, που επίσης αποτελούν σηµεία ενηµέρωσης και υποδοχής προτάσεων.
Οι ∆ράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ αφορούν ενισχύσεις για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων
ή τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάµενων επιχειρήσεων,
κυρίως ΜΜΕ. Καλύπτουν τους παρακάτω τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας:
• Ενέργεια
• Μεταποίηση
• Εµπόριο / Υπηρεσίες
• Τουρισµό
καθώς και δράσεις Κατάρτισης µε πεδίο εφαρµογής τους τοµείς αυτούς.
Μετά τη λήξη της θητείας του προηγούµενου ∆Σ του ΕΦΕΠΑΕ, πραγµατοποιήθηκε στις
30/03/2011 η συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το νέο Προεδρείο του ∆Σ, το
οποίο εξελέγη οµόφωνα, διαµορφώθηκε ως εξής:
•
•
•

Πρόεδρος: κ. Ευάγγελος Σπανουδάκης, Πρόεδρος Επιµελητηρίου Χανίων και Αναπτυξιακής
Κρήτης
Αντιπρόεδρος: κ. Θωµάς Φωκίων Αλγιανάκογλου, Πρόεδρος ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ
Γραµµατέας: κ. Νικόλαος Τσαούτος, Πρόεδρος ΑΕ∆ΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και
Αντιπρόεδρος Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό
Δημόσιο {Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής}.

